املؤشر األردني لثقة املستثمر
ارتفاع احتياطي العمالت األجنبية يرفع مؤشر ثقة املستثمر
تحديث شهر تموز2020
تعد الثقة في االقتص ـ ـ ـ ــاد من ألم العوامل املؤثرة في
عملي ــة التنمي ــة االقتصـ ـ ـ ـ ــادي ــة ،فعن ــدم ــا تكون ثق ــة
املس ـ ــتثمرين واملس ـ ــالقلكين في أداء االقتص ـ ــاد عالية،
ينعكس ذلك االنطباع إيجابا على االقتصاد املحلي.
املؤش ـ ـ ــر األردني لثقة املس ـ ـ ــتثمر لو مؤش ـ ـ ــر ش ـ ـ ــهري
يعمل على قياس الثقة باإلقتصاد الوطني ويستخد
املعـدل املرح لثالثـة مؤش ـ ـ ـ ـرات فرعيـة أعطيـت كـل
من لذه املؤشرات قيمة ما بين  100و.200
مؤشرالثقة في النشاط االقتصادي
 .1رأس مال الشركات املسجلة.
 .2عدد الشركات املسجلة
 .3الرقم القياس ي لإلنتاج الصناعي
 .4عدد رخص األبنية السكنية املمنوحة
 .5إيرادات ضريبة بيع العقار
مؤشرالثقة في النظام النقدي
 .1قـيـم ـ ــة احـتـي ـ ــاطــي الـعـمــالت األجـنـبـي ـ ــة لـلـبـن ـ ــك
املركزي
 .2الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدوالر
 .3قيمة الشيكات املرتجعة
مؤشرالثقة في النظام املالي
 .1مؤشر البورصة
 .2نس ــبة قيمة األس ــهم املشـ ـ اه في بورص ــة عمان
ُ
من قبل املستثمرين األجانس إلى األسهم املباعة
 .3معدل نمو االئتمان املمنوح للقطاع الخاص

شهد املؤشر األردني لثقة املستثمرالصادرعن منتدى االستراتيجيات األردني ارتفاعا ليصل إلى  139.0نقطة
في شهر تموز ، 2020بعد أن كانت قيمته  130.1في شهرحزيران . 2020
 .1باملجمل ،انخفض مؤشر الثقة في النشاط االقتصادي بمقدار  12.30ليصل إلى  107.7نقطة في الشهر
الحالي.
 ارتفع رأس مال الشركات املسجلة من  2.68مليون دينار في شهر حزيران  2020ليصل إلى  3.57مليون دينار
في شهر تموز . 2020
 كما شهد عدد الشركات املسجلة انخفاضا من  207شركات مسجلة في حزيران  2020إلى  163شركة في
شهر تموز . 2020
 ارتفع الرقم القياس ي لإلنتاج الصناعي من  85.98نقطة في حزيران  2020إلى  89.77نقطة في تموز . 2020
 كما ارتفع عدد رخص البناء السكنية املمنوحة من  1,668رخصة في حزيران  2020إلى  1,979رخصة في
تموز . 2020
 شهدت إيرادات ضريبة بيع العقار ارتفاعا من  4.10مليون دينار في حزيران  2020إلى  5.50مليون دينار
في تموز . 2020
 .2شهد مؤشرالثقة في النظام النقدي ارتفاعا بمقدار  39.52نقطة ليصل إلى  200.0نقطة (أعلى مستوى
منذ أربع سنوات) في شهر تموز  2020مقارنة بـ  160.5نقطة في حزيران . 2020
 ارتفعت قيمة احتياطي العمالت األجنبية للبنك املركزي من  12.1مليار دينار في حزيران  2020إلى 14.0
مليار دينار لشهر تموز . 2020
 وبقي الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدوالر ثابتا عند  2.41%منذ شهر حزيران . 2020
 ارتفعت قيمة الشيكات املرتجعة من  130.7مليون دينار لشهر حزيران  2020إلى  131.0مليون دينار في
شهر تموز . 2020
 .3ش ــهد مؤش رررالثقة في النظام املالي ارتفاعا من  120.1نقطة في الش ــهر املايـ ـ ي ليص ــل إلى  140.5في ش ــهر
تموز . 2020
 انخفض مؤشر البورصة بمقدار  42.99نقطة ليصل إلى  2,892.19نقطة في شهر تموز. 2020
 ارتفعت نس ــبة قيمة األس ــهم املش ـ اه في بورص ــة عمان من قبل املس ــتثمرين األجانس إلى األس ــهم لتص ــل إلى
 %33في شهر  ،60%مقارنة بـ  47%في حزيران. 2020
 ارتفع معدل نمو االئتمان املمنوح للقطاع الخاص من  0.8%في نيسان  2020إلى  1.3%في تموز . 2020
ما زال األردن يتعافى من أزمة كورونا ولم تعد عجلة دوران االقتصــاد إلى مســتوالا الطبي ي .وتجدر اإلشــارة إلى

يعكس إص ــدار لذا املؤش ــر الجهد املتواص ــل ملنتدى
االسـ ـ اتيجيات األردني لزيادة مسـ ــتوى االسـ ــتثمار في
اململكة وتطوير بيئة األعمال بقدف تحســين مســتوى
املعيش ي للمواطن األردني.

أن االرتفاع الغي مس ــبوق في احتياطي العمالت األجنبية للبنك املركزي نتج عن إص ــدار س ــندات "يوروبوندز"
بقيمة  1.75مليار دوالر ،علما بأنه يسـ ـ ــتح خالل عا  2020سـ ـ ــندات يوروبوندز خارجية في شـ ـ ــهر تش ـ ـ ـرين
األول (البنك املركزي.)2020 ،

للمزيد من املعلومات عن منتدى االستراتيجيات األردني ،يرجى زيارة موقعنا  www.jsf.orgأو االتصال بنا عبرالبريد االلكتروني
على  info@jsf.orgأو الهاتف+962 6 5666476 :

التغيرات في املؤشر األردني لثقة املستثمرواملؤشرات الفرعية :من أيار  2020وحتى تموز2020
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